
93ید و خنده دار مرداد اس ام اس جد

یراندازی پرش از ھواپیمای در حال سقوطم یاد بدیدبھ فرزندان خود عاله بر شنا و ت

ودند دوباره بھ صدر پیماھای ایران کھ از لحاظ حادثھ در دنیا پس از ھواپیماھای مالزی در ردٔه دوم قرار گرفتھ بھوا
بچھ ھا مچکریم.. جدول بازگشتند

ولی با کل دنیا , یه دوست پسر دارم که نه تیپ داره نه قیافه نه جذابه نه خوشتیپ 
چون کلی مھربونی داره و... عوضش نمیکنم 

که البته کنار در سمت چپش یه خش افتاده ولی  2014یه پورشه کوروک قرمز مدل 
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خشه اونقدرا بزرگ نیست که تو رابطمون خطشه ای وارد کنه

ین ب بعد خواستی از خیابون رد شیاز ا

چپ،اول سمت 

بعد سمت راست

گاه کنبعد آسمونو ن

ید یھ ھواپیمایی در حال سقوط باشھشا ...

ینجانب یکی از بزرگترین الگوھای فامیل ھستما . . .

یده شده از سایت دنج پاتوقدزد

چھ ھاشون میگنھمھ بھ ب :

ینو میبینید؟ا

ی کنید مثل این نشیدسع !! :|

ھشب دمز زنگ، ودمب رشس شتپ یدمد یرونب مودوس دختر مروزا

؟؟جاییک فتمگ

نگز ھتب دمش یدارب خوابمب یخوامم زیزمع ما ونهخ:  فتگ

خوابیب وبخ:  گفتم، ونشش ور دمز لوج فتمر...  یزنمم ...!

اهر وابخ وت ارمد ادتع فتگ یم فتر مین ارب یرهز مصبال

رمب !

یکردم روپفمخ ودب دهش ولھ نارک هب یناا :|
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جوووووووووووون

یرانی در حال پیاده روی تو سواحل آنتالیاجوانان ا

سال بعد ماه رمضون

چند بازمانده ی ھواپیما رو میارن برنامھ علیخانیاون 

سوختید"چی شد کھ اینجوری : یخانی عل " :|

ی آمارگیری اومده بھ بابام میگھ چندتا بچھ داری؟طرف برا

یکی: یگھبابام م

توشناسنامھ کھ اسم دو تانوشتھ؟: گیره میگھآمار
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ھا اینومیگی؟:یگھبابام م

ین دکوریھ ھروقت اینترنت قطع بشھ میادتوحال یھ دورمیزنھ و میره تواتاقا ..!

ین حددرھم !!

پیما نمیترسم چون میتونم ھیچوقت سوار نشم،از سقوط ھوا

ینھ کھ یھ روز تو خیابون راه برم یھ ھواپیما بخوره تو صورتمترسم از ا :|

یه مدتی بود ھمش فکر می کردم من بچه سرِ راھی ھستم

؟؟آِخی، چھ نازه، کیھ: ینکھ یکی از عکس ھای بچگیامو بردم بھ مامانم نشون دادم برگشتھ میگھ تا ا

. یگھ مطمئن شدماالن د ... !!:|

یکی از دالیلی که من ھنوز زنده ام اینه که

پول ندارم سوار ھواپیما بشم :|

شیراز بھ سالمت بھ زمین نشست -یقی پیش ھواپیمای بوئینگ در مسیر تھران دقا !

!!کارشناسان در حال بررسی علت ماجرا می باشند

آن مرد آمد: گھ ھمون روز کھ معلم گفتا

ی ما یک صدا میگفتیمھمھ  :
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کبــــــــــــــــھ در

واحد درس پاس کنیم 140یم االن مجبور نبود ...

ین جمالت یک سوسک ھنگام کشتن شدن توسط یک مردآخر

چون زنت از من میترسھ,تو حسودیت میشھ ,کش اره بیا منو نابود کنب

ی از تو نمی ترسھ خخخخخول !!!

یممورد داشت :

گی شو فروختھھمھ زند !!!

چای گلستان میخوره با اون مزه بدش کھ تویوتا برنده بشھشش ماھھ داره  !!!

یده تویوتا جایزه چای محسنھ بنده خداتازه فھم

یاخدا ...

ی این دنیای کثیفتو

ین قیافھ جذاب چب بود بھم دادی اخھ؟ا

!!!اندر احوال دختر دم بخت

یم واسھ کنکور کتاب خیلی سبز خونده ولی نتیجھ خیلی قھوه ای گرفتھمورد داشت . . .

یی ھا عکس انداختن با برج ایفل ھمونقدر خزه کھ واسھ ما عکس انداختن با میدون آزادواسھ فرانسو !
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یدار کرد شوھر گفت بذار کمی دیگھ بخوابم بعدا قضا می خونمزنھ شوھرش رو واسھ نماز صبح ب

گفت نمیشھ شرع گفتھ نماز رو باید بھ وقت خودش بخونیزن 

گفت ولی شرع گفتھ میتونین تا چھار تا زن ھم داشتھ باشینمرد 

گفت بخواب عزیزم ھروقت خواستی نمازت رو قضا کن، خدا خیلی بخشندستزن 

کی سوال بعدی منو جواب بده میتونھ بره خونھھر: معلم .

گرد کیفشو از پنجره میندازه بیرونشا …

- کی اون کیفو انداخت بیرون؟: یتمعلم با عصبان

خداحافظ..من بودم آقا

با جواب دادن بھ این سوال میتوانید بفھمید افسرده ھستید یا نھ: یسوال روان شناس !

ید یا نھ؟افسرده ھست:سوال

این که نشد، : شلوار من کوش؟ گفتند: یک جمله بساز، گفت» کوش«با : یگنبھ غضنفر م
شلوار من: گفت» .کوش به معنی کوشش«

خب از اول می گفتین، شلوار کار من : گفت» .کوشش یعنی کار«بابا، : کوشش؟ گفتند
کوشش؟

گفتن والدین مھربون با عصبانیفرق قصھ  :

ی شب ی پری کوچولو:ین مھربونوالد ..
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اون کیھ نمیخوابھ االن میام میخورمش:ی شب ی جن از قبر اومد بیرون گفت:ین بی اعصابوالد

ینقدر بَدَم میاد وقتی میریم عروسی آھنِگ قدو باالی تو رعنارو بناَزم رو میذارنا

گاه میُکننھمھ بھ من ن <——

یه خبر بد برا دختر خانوم ھا دارم

یھ چند وقتی نمیتونم بیام تو خوابتون, یدمو گم کردم متاسفانھ اسب سف

شرمنده

یم آبگوشت میخوریم،گوشکوب گرفتم دستمدار

یپ خاطره ھای کودکیتر …

دایی جون، این گوشکوب سنش از منم بیشتره:چھ خواھرم میگمبھ ب …

فایدشم ھمینطور:یگھمادرم ازون ور م !!!

چین مامانی دارم ینیھم

پس آنتنش کو ؟: یخچال میخره ، زنش میگھ غضنفر 

مگه کولره که آنتن داشته باشه ؟؟؟: پسرش میگه 

یھ یھ حیف نون بھ ھمسرش ، خواستم برات گل بخرم دیدم خودت گلیھد
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کود خریدم !

دوست دارم جیگر: ادم .ارسال شد00.00.01ودرساعت0001/01/01ین اس ام اس جھان درسالاول !!

شما؟؟:حوا !

ی یارو مریض میشھ زنگ میزنھ آمبوالنس بیادبابا

گی سوار آمبوالنس میشنخانواد !

کتر میپرسھ مریض کیھ ؟تو راه د

… یارو میگه حالش خوب نبود موند خونه

گشاده بھ شھردارینامھ سر 

یماز شھردار محترم عاجزانھ تقاضامند :

پشت در مستراح ھای عمومی یه دکمه الیک ھم بذارن تا حداقل کامنت ھایی رو که 
ملت مینویسن الیک کنیم بعضیاشون خیلی باحالن

کرباتش

کالس میگھاستاد اومده سر  :

چھ ھا این درسھ سختیھ و عمقش زیادهب …
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کالس یکی شروع کرد بھ دست و پا زدنبد از اونور  …

پرسید چی شد؟استاد 

کـــمک!!!! دارم غرق میشم استاد کــــمک : گفت !!!!

گی بدمرفتھ بودم امتحان رانند …

…چار نفری سوار شدیم و من زودتر از ھمه نشستم پشت رول تا افسر بیاد

کردم بھ تنظیم آینھ و صندلی وخالصھ افسر اومد و منم شروع   …

!!..یھ چند صد متری رفتیم برگشتم افسرو نیگا کردم دیدم چیزی نمیگھ …زدم تو دنده را افتادم

جناب سروان من ھمینجوری مستقیم برم؟؟: گفتمبھش 

شما مگه تاکسى خطى !!! جناب سروان؟؟ من مسافرم: یارو با تعجب گفت
نیستی؟؟؟

ینھ نیگا کردم دیدم یکی با پرونده داره میدوعھ دنبال ماشیناز تو آ ..!!

یو کشیدم در ماشینو وا کردم ِد فـــــــرارترمز دست !!!

!!گفتم االن بیام توضیح بدم منو به جرم سرقت اموال پلیس دستگیرم میکنن

خوب شد انقالب شد خواننده ھا رفتن

ی درصد فکر کنشما 

یتراژ ماه عسل رو شھرام شب پره بخونھت !!!

ستھ ونم ونهخ وت مگسهیه 
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نهک روازپ ونهت مین یگهد دهش یرپ کشتیمشن نقدا

ودشخ راب یرهم اهر

م گم میشدم چی گش گم شده،واسش یھ میلیون مژدگونی گذاشتھ،اون وقت من بھ بابام میگم اگھ من بچھ بودآشنامون س
خونمونو عوض میکردم کھ دیگھ پیدا نشی:کار میکردی؟برگشتھ میگھ

 بابامم؟  الشهس ندچ.  دهش زرگب چقدری مھد اشاللهم یگهم ونمونخ ومدها ابامب مکارھ
اریمشد قتهو یلیخ میدونمن یگهم

ـــودن داشتــــــــن نگاشــــــون یــروز وایســاده بـودم بیـن مانکنـا بیـرون مغــــــازه،دوتـــــا پســـــر اومـــــده بـد
 ـــا وایسـاده بـودم، بعد یکیشـون اومـدمیکـــــردن، منـــــم بـــــــدون اینکــــــھ تکـــــــون بخــــــــورم ھمـــــــون جـــ

اینَھـو گونـی می مونـھ!خدایـی این چیـھ کـردن تـن ایـن مانکنـھ: پیرھنـٌم گـرفت گفـت

www.bookmaker.ir
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